Tampereen luontokoulu Korento
Toimintakertomus lv 2013–2014

Luontokoulu Korennon tahti vain kiihtyi lukuvuonna 2013–2014. Ryhmiä oli 4-5 päivänä
viikossa ja tämän lisäksi toimintaa oli mm. kummikoulun, varhaiskasvatuksen puolen
kummiryhmän, Vihreä lippu-toiminnan, vierailijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
Pystyimme tarjoamaan myös lisäluontokoulupäiviä keväällä 2.luokkalaisille loistavien
kevättyöntekijöidemme

avulla.

Luontokoulun

asiakasmäärä

pompahti

yli

6 600

(asiakastaulukko alla).

Luontokoulun kehittämisryhmä laajeni virallisesti Tampereen ympäristökasvatuksen
kehittämistyöryhmäksi. Työryhmän sisällä tapahtui joitain henkilömuutoksia. Työryhmään
kuuluu Pekka Jokela (rehtori, pj.), Jenni Skaffari (ympäristökasvattaja), Anne Viitalaakso
(ympäristökasvattaja),

Salla

Lindqvist

(luokanopettaja),

Sanna

Huikuri

(kestävän

kehityksen suunnittelija), Leena Huhtiniemi (Kaukajärven päiväkodin johtaja), Tiina Hakala
(ympäristöneuvoja, Ekokumppanit), Pauliina Riihioja (matematiikan ja tietotekniikan
lehtori), Pekka Mäntyvaara (biologian ja maantiedon lehtori) sekä Tuija Viitasaari
(aluejohtaja). Työryhmä toimii luontokoulu Korennon kehittämis- ja tukifoorumina, mutta
ottaa käsittelyyn myös laajemmin Tampereen ympäristökasvatuksen edistäminen ja
palveleminen.

Toiminta
Luontokoulun

esimiehenä

toimii

Kämmenniemen

koulun

rehtori

Pekka

Jokela.

Luontokoulun vakituiseen henkilökuntaan lukuvuonna 2013–2014 kuului Jenni Skaffari
(kouluryhmät) ja Anne Viitalaakso (varhaiskasvatusryhmät). Keväällä 2014 Korennolla oli
monta reipasta lisätyöntekijää eri yksiköiden kautta. Myös syksyllä luontokoululla oli
harjoittelija apuna.

Luontokoulu

saavutti

viime

lukuvuonna

mahtavan

asiakasmäärän.

Pelkästään

asiakasmäärä ei kuitenkaan kerro kaikkea, vaan tähän vaikuttavat myös mm. asiakkaiden
käynnin pituus ja opetusmenetelmät/tavoitteet. Luontokouluryhmien määrä Terälahdessa
oli 131 koulujen luontokouluryhmää ja 128 varhaiskasvatuksen ryhmää. Tämä on maksimi
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mitä Terälahden tiloihin voidaan ottaa vuodessa. Lukua lisäsi perjantaiset 2.luokkalaisten
luontokoulupäivät, jolloin ryhmiä oli koulupuolelle laskettuna yhteensä 161.

Opettajat ja kasvattajat valitsevat heille varatulle luontokoulupäivälle teeman, joka tukee
heidän varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmaansa. Tänäkin vuonna tarjolla oli valmiita
ohjelmapaketteja kouluryhmille yli 15, ja 10 kappaletta varhaiskasvatusryhmille. Tämän
lisäksi usean ryhmän kanssa ohjelmia sovellettiin, jopa päivittäin, ryhmän toiveiden
mukaan. Luontokoulu oli myös mukana uuden valtakunnallisen vuonna 2016 voimaan
tulevan opetussuunnitelman kommentoinnissa.

Luontokoulu

toimii

edelleen

Vihreä

lippu-

ympäristökasvatusohjelman

edistäjinä.

Terälahden kanssa yhteistyö Vihreän lipun ympärillä jatkui entiseen tapaan. Korento oli
mukana yhteistyössä Suomen Ympäristökasvatus Seuran ja Ekokumppaneiden kanssa
järjestämässä Terve elämä-koulutusta 24.9.2013 Ekokumppaneiden tiloissa.

Kummikouluna lukuvuonna 2013–2014 oli Aleksanterin koulu, erityisesti Hanna-Marja
Niemen 3.luokka. Heidän kanssaan järjestettiin puolen tunnin mittaisista - koko päivän
kestäviin toiminnallisiin opetushetkiin. Lisäksi he vierailivat luontokoulussa kaksi kertaa
lukuvuoden aikana. Vuoden aikana painotettiin erityisesti Aleksanterin koulun kestävän
kehityksen-toimintaa. Suunnittelu ja toteutus tehtiin yhdessä kasvattajien kanssa.

Pispalan esikouluryhmä oli Annen kummiryhmänä. Pispalalaiset olivat pilottiryhmänä
uuden palvelun aloittamisessa. Tätä toimintaa tullaan jatkamaan ensi lukuvuonna. Haku
aukeaa elokuussa.

Kesäkurssitoimintaa

oli

normaaliin

tapaan.

Terälahdessa

järjestettiin

perinteinen

viisipäiväinen kesäkurssi, Luonnossa luovasti-kurssi 9.6.–13.6.2014., ja aikuinen-lapsikursseja juhannusviikolla kaksi kappaletta, teemoilla Yrttipoimija-koulutus sekä Linnut ja
hyönteiset. Kesäkurssit ja – leirit onnistuivat kivasti, ja myös osallistujat olivat tyytyväisiä.
Luontokoulu järjesti yhteistyössä Luonto-Liiton kanssa kesäleirin Terälahdessa 2.–
6.6.2014. Leiri toteutettiin yhdessä Luonto-Liiton neljän ohjaajan kanssa.

Avoimet ovet järjestettiin luontokoululla 11.3.2014 tällä kertaa illalla, koska aiheena oli
Pöllöt. Osallistujia oli noin 35. Pöllöt itse pysyivät valitettavasti pois kuulopiiristä.
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Yhteistyö
Tärkeitä henkilöitä luontokoulun toiminnan kannalta työyhteisössä ovat olleet myös siistijä
Terttu Mäkinen, vahtimestari Veikko Montonen, sekä keittiöhenkilökunnan Marjo Nyblom ja
Mirjami

Sillman/Sini

Tuominen.

Perinteinen

yhteistyö

Terälahden

opettajien

ja

koululuokkien sekä päiväkodin kanssa jatkui tiiviinä.

Yhteistyötä Pirkanmaan ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmän (PYY) kanssa toteutettiin
säännöllisesti, kuten myös kaupungin ympäristötoimijoiden kanssa.

Suomen luontokoulu- ja ympäristökoulujen liiton hallituksen toiminnassa olimme mukana
mahdollisuuksien mukaan. LYKE-verkoston (www.lyke.fi) laajenemisen ja koordinoinnin
tehostuminen kehitti myös Korennon yhteistyötä heidän kanssaan.

Lisäksi Terälahden kyläläisten kanssa oli yhteistyötä, Terälahden koulun kautta, kuten
myös Terälahden osayleiskaavan tarkistus-päivän maastokävelyiden ja työpajojen voimin.

Harjoittelijat ja vierailijat
Luontokoulussa oli jälleen useita vierailijoita kuluneen lukuvuoden aikana. Oli mukava
huomata, että luontokoulun toiminta kiinnostaa niin monia eri alan ihmisiä.

Syksy 2013 työntekijät
Anna Ljubarets toimi luontokoululla koulunkäyntiohjaajana Sarka Oy:n kautta
13.8. – marraskuu 2013.

Osaran luonto- ja ympäristöalan opiskelija Iris koskinen 8.8.2013 alkaen
syyskaudella jouluun 2013 asti (6 viikkoa koulussa).

Kevät 2014 työntekijät:
Luonto-ohjaaja Vera Kuivasto 3.2. – 27.6.2014
Petri Levola 20.1. – 27.6.2014
Timo Lepistö, Työelämäjakson sopimuksella TOP-OPE – projektissa,
viikot 12 ja 15
Iina Kallio, Sarka Oy 3.2.–4.4.2014
Aleksi Rannanheimo, Sarka Oy 14.4.–30.4. ja 2.6.–1.7.2014
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Muut vierailijat:
15.8. luontokoulussa vieraili Taru Vulli ja ryhmä Etappi ry:n Luontopolkutyöpajalaisia
Erätaito-koulutus luontokoululla 28.6. Niina Rautiainen, Petri Levola ja Matias
Riekkola (Luontopolku-työpaja)
Sastamalan

koulutuskuntayhtymä/

ympäristöalan

opiskelijoita

kävi

Osaran

maaseutuopetusyksikkö/luonto-

tutustumassa

luontokouluun

kolmena

ja
eri

ajankohtana
o 9.1.2014 (4 henkilöä)
o 5.3. opettaja Oivi Hotti (4 henkilöä), sekä
o 7.5. (4 henkilöä).
6.5.

TAMKin

metsätalousinsinööriopiskelijoiden

kanssa

luontokoulussa

vierailemassa oli 7 skotlantilaista metsätalousasiantuntijaa.
Luontokoulussa kävi vierailemassa kahdesti viikolla 18 itävaltalaisen peruskoulun
rehtori ja hänen tyttärensä. He olivat kiinnostuneita mahdollisesta yhteistyöstä.
Luontokoulussa vieraili myös pe 2.5. TAMK:n fysioterapia-koulutusohjelman vaihtooppilaat opettajansa kanssa.
13.5. Tampereen yliopiston professori Kalevi Korpela vieraili luontokoululla yhdessä
yhdysvaltalaisen toimittajan kanssa, joka keräsi materiaalia National Geographic –
lehteen. Aiheena oli metsän terveysvaikutukset.
Kestävän kehityksen-ryhmä ja ohjausryhmä Raumalta (varhaiskasvattajia) oli
tutustumassa luontokoulutoimintaan (varhaiskasvattajia) to 5.6.2014, yhteensä 18
henkilöä.
Terälahden osayleiskaavaan liittyen maastokävelyt Terälahdessa ti 10.6.2014.
Työpajat liittyen kaavaan pidettiin luontokoulun tiloissa.

Koulutukset
Jenni ja Anne olivat EA1-kurssi 27.–28.2.2014 SPR:n Tampurissa
Anne oli mukana 17.9. Suomen Ladun järjestämässä Jokamiehen oikeudet –
koulutuksessa, Vapriikissa
Anne oli Tampereen ”uuden henkilöstön” koulutuksessa 28.1.2014
Anne käy SYKLI:n järjestämää Ympäristökasvattajan erityisammattitutkintoa. 1,5
vuotta kestävä koulutus on Tredun oppisopimuksen kautta. Lähipäivät vaativat
silloin tällöin monta työpäivää keskellä toimintakautta.
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Valtakunnalliset
Haltiassa

ympäristökasvatuspäivät

Espoossa

3.-4.10.2013,

ympäristökouluopettajatapaaminen

järjestettiin

Jenni
+

ja

Anne

LYKE-verkoston

Suomen
mukana.

luontokeskus
Luonto-

tapaaminen

ja

pidettiin

edellisenä päivänä 2.10. Haltiassa.
Kevään

luontokouluopettajatapaaminen

järjestettiin

27.–28.3.2014

Oulun

Liminganlahdella
SYKLIn Ulos oppimaan koulutukset pidettiin luontokoululla 12.–13.9.2013
Jenni oli mukana SAP-kouluksessa 16.4.2014

Luontokoulu oli mukana monissa eri tapahtumissa

7.5. Kalevan uimahallin kentällä oli perinteinen Kalevan kyläjuhla. Vera ja Petri
olivat esittelemässä luontokoulutoimintaa (muurahaisen luontopolku ym.). Petriä
haastateltiin Tampere Radioon.
Ma

2.6.2014

Vihreän

viikon

tapahtumaan

osallistuttiin

menestyksekkäästi

Tammelassa ympäristötorilla (Vera, Anne ja Jenni). Luontokoulun toimintapisteellä
kävi tutustumassa yli 100 henkilöä, joista lapsia oli n. 50.

Medianäkyvyys

Avoimet ovet-tapahtumasta (aiheena pöllöt) Teisko-Aitolahti-lehden toimittajan
tekemä juttu maaliskuussa 2014
Vera Kuivaston juttu Teisko-Aitolahti-lehdessä 8.5.2014 ”Puoli vuotta luontokoulun
matkassa”
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Ryhmän tyyppi

Montako

Kuinka

Montako

luokkaa/

monena

oppilasta

ryhmää

päivänä

eri Montako

Aikuisia

Osallistumis-

eri

käynnit

oppilas-

yhteensä

käyntiä
Koululaiset (5h)

syksy+kevät

syksy+kevät

syksy+kevät

- 4.lk

18+34=52

410+780=1190

22+42=65

1255

- 7.lk

39+32=71

801+ 544=1345

48+36=84

1429

- muut luokka-asteet

4+4=8

86+94=180

4+9=13

193

Yhteensä

131

2715

162

2877

Lisäluontokoulupvt kevät

30

583

43

626

30

2014, 2.lk (3h)
Varhaiskasvatus
- eskarit

85

1296

222

1513

- viskarit

31

398

88

486

- muut

12

154

41

195

56

56

352+56

2256

Opiskelijoita ryhmän mukana
Yhteensä

128

1848

Kesäkurssit
- Luonnossa luovasti-kurssi

5

19

95

- Aikuinen ja lapsi

2

11

11

- Leiri Luonto-Liiton kanssa

5

28

140

95
8

140

Yhteensä
Kummikoulu-, Terälahden

19

264
3

11

58

6

1

220

203

3

206

6

226

35

35

koululaiset yms.
koululaisryhmät (< 3h)
Koko päivän koulutukset
(Sammon koululla
8.11.2013)
Avoimet ovet

1

Ympäristötori, Kalevan

2

2

n.100+75

175

kyläjuhla
Yhteensä

6665

Tilastossa ei näy yksittäisten päiväkotien tai koulujen henkilökunnan tai opettajien konsultointi, puhelinneuvonta ja
yhteydenpito asiakkaisiin.
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Prosentteja lukuvuoden 2013-2014 aikana vierailleista ryhmistä
Luontokoulussa

Tampereella yhteensä

Luontokoulussa

käyneet oppilaat

oppilaita

käyntiprosentti

4.lk

1223

1504

81 %

7.lk

1345

1480

91 %

Kohderyhmät yhteensä

2568

2984

86 %

Lähde: Loora, perusopetus ja varhaiskasvatus
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